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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การกํา หนดเขตตําบล
ในท้องที่อําเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธ รรมราช ลงวัน ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การกํ า หนดเขตตํา บลในท้ องที่อํ า เภอทุ่ งสง จัง หวั ด นครศรีธ รรมราช
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เขตการปกครองตําบลเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแก้ไขเขตตําบลหนองหงส์ และตําบลชะมาย ในท้องที่อําเภอทุ่งสง
ให้มีค วามถู กต้องชัด เจนยิ่งขึ้ น อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้ยกเลิกเขตตําบลหนองหงส์ และตําบลชะมาย ในท้องที่
อําเภอทุ่งสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้นใหม่
ดังต่อไปนี้
อําเภอทุ่งสง
๑. กําหนดเขตตําบลหนองหงส์ ในท้องที่อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มีเขต
การปกครองรวม ๑๔ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งน้อย
หมู่ที่ ๒ บ้านจอด
หมู่ที่ ๓ บ้านทางข้าม
หมู่ที่ ๔ บ้านนาป่า
หมู่ที่ ๕ บ้านนาเกิดผล
หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือ
หมู่ที่ ๗ บ้านนาไม้ดัด
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด
หมู่ที่ ๙ บ้านแสว
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโลก
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาโต๊ะแถม
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาใหญ่
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองนูด
หมู่ที่ ๑๔ บ้านยวนไม้ขาว
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ติดต่อตําบลนาบอน อําเภอนาบอน และตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบ้านนาอวดพัน บริเวณ
พิกัด NK ๖๖๗๐๖๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
ลําคลองโอ๊ก ถึงสะพานวัดอัมพวัน บริเวณพิกัด NK ๖๘๒๐๘๘ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวกึ่ งกลางลํ า คลองประ สิ้ น สุด บ้ า นวั ง หี บเหนื อ
บริ เ วณพิ กั ด NK ๗๒๙๐๘๓ รวมระยะทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ประมาณ
๘.๕ กิ โ ลเมตร
ติ ด ต่ อ ตํ า บลนาหลวงเสน และตํ า บลชะมาย อํ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบ้านวังหีบเหนือ บริเวณพิกัด
NK ๗๒๙๐๘๓ ไปทางทิ ศ ใต้ ตามแนวกึ่ ง กลางถนนสายบ้ า นลํา ประ
ถึงบ้านวังหีบ บริเวณพิกัด NK ๗๓๑๐๖๘ ไปทางทิศใต้ ตามแนวแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลหนองหงส์กับตําบลชะมาย อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธ รรมราช ถึง ทางรถไฟสายใต้ (ตอนทุ่งสง - สุร าษฎร์ ฯ)
บริเวณพิกัด NK ๗๒๘๐๕๙ ไปทางทิศใต้ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนด
ที่ดิ น ระหว่ า งตํ า บลหนองหงส์ กั บ ตํ า บลชะมาย อํ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช ถึง ถนนสายหนองเหรีย ง - คลองจัง บริเ วณพิกัด
NK ๗๒๖๐๕๑ ไปทางทิศใต้ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตําบลหนองหงส์กับตําบลชะมาย อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงถนน สายทุ่งสง - นาบอน บริเวณพิกัด NK ๗๒๓๐๔๑ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองหงส์
กับตําบลชะมาย อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงถนนสายหนองเหรียง
- อนามัย บริเวณพิกัด NK ๗๑๙๐๓๐ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ ๖ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนสายหนองเหรียง - อนามัย บริเวณพิกัด NK ๗๑๙๐๓๐
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางคลองวังหีบ สิ้นสุดบ้านโนก บริเวณ
พิกัด NK ๖๖๙๐๒๘ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบ้านโนก บริเวณพิกัด NK ๖๖๙๐๒๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางลําคลองโอ๊ก ถึงบ้านนาอวดพัน บริเวณพิกัด NK ๖๖๗๐๖๙
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๗ กิโลเมตร
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๒. กําหนดเขตตําบลชะมาย ในท้องที่อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยให้มีเขต
การปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ ๒ บ้านด่านปาบ
หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยขัน
หมู่ที่ ๕ บ้านวังหีบ
หมู่ที่ ๖ บ้านนากําทวด
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเขเปล
หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากบ้านวังหีบ บริเวณพิกัด NK ๗๓๑๐๖๘ ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตามแนวกึ่ ง กลางคลองวั ง หี บ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
NK ๗๔๐๐๖๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวสันเขาวังหีบ สิ้นสุด
ที่สันเขาสําโรง บริเวณพิกัด NK ๗๕๐๐๔๙ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติ ด ต่ อ กั บ ตํ า บลปากแพรก และตํ า บลถ้ํ า ใหญ่ อํ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช โดยมี แ นวเขตเริ่ มต้ น จากสัน เขาสํ าโรง บริ เวณพิ กั ด
NK ๗๕๐๐๔๙ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายนาหลวงเสน - ปากแพรก
ถึงทางรถไฟสายใต้ (ทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี) บริเวณพิกัด NK ๗๔๘๐๓๗
ไปทางทิศใต้ ตามแนวสันเขา ถึงสันเขาราบ บริเวณพิกัด NK ๗๔๗๐๓๓
ไปทางทิ ศ ใต้ ตามแนวแบ่ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ างตํ า บลชะมาย
กับตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงสันเขาพนังเกียรติ์
บริเวณพิกัด NK ๗๔๗๐๓๑ ไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองท่าเลาด้านทิศ
ตะวันตก ถึงถนนทางหลวงสายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ บริเวณพิกัด NK ๗๔๒๐๒๒
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงสายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่
ถึงสี่แยกตลาดใน บริเวณพิกัด NK ๗๔๕๐๒๒ ไปทางทิศใต้ ตามแนว
กึ่งกลางคลองท่าเลา ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ถึง เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง บริเวณพิกัด NK ๗๔๕๐๑๗ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
กึ่งกลางลําห้วยตมถึงจุดตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (สายทุ่งสง ห้วยยอด) บริเวณพิกัด NK ๗๔๗๐๑๖ ไปทางทิศตะวัน ออก ตามแนว
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แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลชะมายกับตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงสันเขาถ้ําตลอด บริเวณพิกัด NK ๗๕๑๐๑๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวสันเขาถ้ําตลอด บรรจบกับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑ (สายทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์) บริเวณพิกัด NK ๗๕๓๐๑๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองเปิก ถึงสันเขาในหวัง บ้านนานอก บริเวณพิกัด NK ๗๖๙๐๐๔ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้
ตามแนวสันเขาในหวัง - บ้านนานอก สิ้นสุดที่สันเขาถ้ําใหญ่ - ที่วัง บริเวณ
พิกัด NJ ๗๗๘๙๘๔ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสันเขาถ้ําใหญ่ - ที่วัง บริเวณพิกัด NJ ๗๗๘๙๘๔ ไปทางทิศ
ตะวันตก ตามแนวสันเขาถ้ําใหญ่ - ที่วัง และแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลชะมายกับตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงทางรถไฟสายใต้ (ตอนทุ่งสง - ห้วยยอด) บริเวณพิกัด NJ ๗๔๗๙๘๔
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางทางรถไฟ ถึงบริเวณพิกัด NJ ๗๔๗๙๘๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบล
ชะมายกับตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ (สายทุ่งสง - ห้วยยอด) ที่บริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ ๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวแบ่ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่างตําบลชะมายกับตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงถนนสายบ้านหนองหว้า - วัดธรรมเผด็จ บริเวณ พิกัด NJ ๗๓๒๙๘๔
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านหนองหว้า - วัดธรรมเผด็จ
ถึงบริเวณพิกัด NJ ๗๓๑๙๙๔ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร
ติด ต่ อ กั บ ตํ า บลควนกรด และตํ า บลหนองหงส์ อํ า เภอทุ่ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายบ้านหนองหว้า วัดธรรมเผด็จ บริเวณพิกัด NJ ๗๓๑๙๙๔ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางถนนสายหนองหว้า - วัด ธรรมเผด็จ ถึงคลองท่าเลาบริเวณพิกัด
NJ ๗๓๑๙๙๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลชะมายกับตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงบ้านนาขี้เป็ด บริเวณพิกัด NK ๗๒๗๐๐๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลชะมายกับตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงถนนสายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ บริเวณพิกัด NK ๗๒๓๐๑๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
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ตําบลชะมายกับตําบลหนองหงส์ อําเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธ รรมราช
ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย หมายเลข ๔๑ (สายทุ่งสง - เวียงสระ)
บริเวณพิกัด NK ๗๒๐๐๒๖ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบ่ง เขตระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลชะมายกับตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ตั ด ถนนสาย หนองเหรี ย ง - อนามั ย บริ เ วณพิ กั ด
NK ๗๑๙๐๓๐ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตําบลชะมายกับตําบลหนองหงส์ อําเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธ รรมราช
ถึงถนนสายทุ่งสง - นาบอน บริเวณพิกัด NK ๗๒๓๐๔๑ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลชะมายกับตําบลหนองหงส์
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง
บริเวณพิกัด NK ๗๒๖๐๕๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบ่ง เขตระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลชะมายกับตําบลหนองหงส์ อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ถึงทางรถไฟสายใต้ (ตอนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี) บริเวณ
พิกัด NK ๗๒๘๐๕๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่ า งตํ า บลชะมายกั บ ตํ า บลหนองหงส์ อํ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช สิ้ น สุ ด ที่ บ้ า นวั ง หี บ บริ เ วณพิ กั ด NK ๗๓๑๐๖๘
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๙ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธ รรมราช ฉบับอื่น
ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

